
 
 

Bästa unga mottagare! 

Vi i församlingsrådet har mottagit ert brev och det gör oss glada att se det engagemang för 
vår församling som ni känner.  

Ett av församlingens kärnområden är sedan länge verksamheten bland barn och unga. Det 
syns i bland annat  personalresurser där vi har 5,6 personer av 13,8 medarbetare som 
arbetar med denna målgrupp.  

I budgeten år 2020 har vi allokerat 31,8% av våra medel till just denna grupp (Johannes 
18,6% och Petrus 15,2%). 

Som ni själv säger så lever vi i tider där våra ekonomiska resurser minskar varje år. Vi har 
årligen varit tvungna att se över våra utgifter. Tidigare har vi inte varit tvungna att skära i 
ungdomsbudgeten. 

Den största enskilda utgiften i budgeten 2020 är personalen. År 2020 använder vi 63% av 
våra medel på personalen och 17% på hyror. 

I år lyckades vi balansera budgeten utan att säga upp någon. 

Vi håller med om att vi bör se över våra budgeteringsprocesser, ett arbete som redan har 
inletts. 

Matteus församlings omfattande hjälpledarutbildning har som målsättning att fostra 
framtidens ansvarstagare i kyrkan. I en kyrka med allt färre anställda är det mycket 
verksamhet som måste ske med hjälp av lekmän så att de anställda skapar förutsättningarna 
för verksamheten, men att lekmännen skapar innehållet och på ett konkret plan fixar det 
praktiska. 

Vi förstår att ni känner stor oro för en del verksamhetsformer som riktar sig till unga vuxna 

Mat Tro och Prat kommer att fortsätta med Mari Johnson som ansvarig anställd – vi ser detta 
som ett ypperligt läge för våra unga vuxna att ta ansvar för en verksamhet inom församlingen 
och förverkliga gemenskapen och gudsmöten – för det är ju det som det slutligen handlar 
om. 

Då det gäller Matteus Voice så har vår kantor Niels Burgmann uttryckt sitt intresse att leda 
en projektkör. 

Ett av sparmålen var Ungdomens kyrkodagar, det vill säga att Matteus inte sänder fler 
delegater än vi har plats för inom ramen för den fördelning som baserar sig på 
församlingarnas storlek. Det att vi tidigare år kunnat skicka fler än vi har plats med i plenum 
baserar sig på att andra församlingar i vår region inte lyckats fylla platserna. 

Det är viktigt att se församlingen som en helhet. 

Vi vill att alla c.5300 medlemmar i Matteus församling kan förverkliga sin längtan efter de 
goda mötena med Jesus och med andra kristna. 

Vi är tacksamma över ert upprop som visar på ert stora intresse för vår församling  

I Helsingfors 4.11.2019 
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